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    السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحیحة مما یلي:

 
 
 
 
 

۱ 
 مجموعة من تعلیمات مفصلة خطوة بخطوة لحل مشكلة أو إكمال مھمة ھو معنى  :

 (د) التدقیق اإلمالئي  (ج) إدراج صورة  الخوارزمیة (ب)  (أ) الكتابة التلقائیة  

۲ 

 مرات نستخدم لبنة : ۱۰وات خط ٥یتحرك في سكراتش إذا اردنا ان نجعل الكائن 
 (د)  (ج)  (ب)   (أ) 

۳ 
   :یسمى التكرار المستخدم لعدد محدد من المرات بـ 

  االستشعار  (د)  القلم  (ج) التكرار المتغیر (ب)   التكرار الثابت (أ)  

٤ 

 لبنة ارفع القلم                                    تمكنُنا من جعل الكائن :

 
 ینتظر قلیًال  (د) یطبع الشكل (ج)  یتوقف عن الرسم  (ب)  الرسم المستمر(أ) 

  ٥ 

                                          ةنستطیع من خالل الصور : 

إنشاء نسخة مشابھة (ج)  لون الخط تغیر (ب)  حجم الخط تغیر (أ) 
  للكائن 

 تباعد األسطر (د) 

 ٦ 

 

 :                                         ل الرمز الموجود بالصورة من خال نستطیع

 یترك أثًرا عند الحركة(ب)  لكائن ر ایتغی(أ) 

 

 

 

 

 

 

 

 تغیر الخلفیة(د)  باعد األسطر ی(ج) 

 ) ابدأ البرمجة باستخدام سكراتش(  الثالثةأسئلة شاملة للوحدة

 لمادة المھارات الرقمیة

 ھـ ۱٤٤۳ي األول الفصل الدراس



۲ 
 

 ) أما العبارات التالیة :  x) أو ( √ضعي عالمة(السؤال الثاني: 
 

 (         )                                                           .راتش       یمكننا إضافة مقطع صوت في برمجة سك .۱
 (         )                    ھي عملیة تحویل تعلیمات مفصلة خطوة بخطوة لحل مشكلة أو إكمال مھمة. ةالخوارزمی .۲

 (         )                                        .سنجد اللبنات المسؤولة عن تحكم حركة الكائن  الھیئةفي لوحة لبنات  .۳

 (         )                                                                 .یبدأ دائًما أي برنامج في سكراتش بلبنة األحداث  .٤

 (         )                                                  ال یمكننا استخدام لبِنات الصوت ألكثر من شخصیة .             .٥

 (         )     األوامر البرمجیة لھا عدة ألوان في لوحة اللبنات البرمجیة                                                   .٦

 (         )                                                            ال یمكننا إزالة أمر من مقطع برمجي                     .۷

 (         )                                                                    .كامل العمل في سكراتش  إزالة الخلفیة یزیل  .۸

 )         یمكننا استیراد مقطع صوتي من مكتبة الكائنات الرسومیة بسكراتش                                            ( .۹

 یمكننا إضافة تعلیق داخل األمر البرمجي .                                                                          (         ) .۱۰

 تُمكن لغة سكراتش من إنشاء البرامج من خالل سحب وإفالت وتركیب اللبنات .                               (         ) .۱۱

 وارزمیة نتیجة صحیحة دائًما حتى وإن كانت تحتوي أخطاء                                           (         )تعطي الخ .۱۲

 یمكننا تشغیل العلم فقط اذا لتشغیل المقطع البرمجي                                                               (         ) .۱۳

 المختلفة مع وظیفتھ الصحیحة :سكراتش من خیارات كل رمز  صليالسؤال الثالث : 

 الرمز                   الوظیفة              
   

 

 
 
 

 
 نرجو لكن التوفیق                                                                                                             

 نجاة باجنید –معلمات المادة :خولة صالح                                                                                                

۱- 

۲- 

۳- 

٤- 

٥- 



 

 ھـ  1443الفصل الثاني  الخامس ـ  أسئلة عامة  لمادة المھارات الرقمیة للصف

  ) عالمي المتصل (ولى لوحدة األا
 

 السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحیحة مما یلي:    

۱ 

ب  أو البحث عن ويمكن من خ��لها زيارة أي موقع وييسهل الوصول إليها ، قرب إلى المكتبة الضخمة (أ 
 :) هو المقصود بـ أي معلومة

 (د) المجلدات ��نترنتا ( ج) لمستنداتا (ب ) سطح المكتب (أ)

۲ 
 هو برنامج نستخدمه لفتح ومشاهدة صفحات الويب:

 مايكروسوفت وورد(د)  (جـ) الرسام  ا��نترنت (ب) متصفح الويب (أ)

۳ 

 هي المعلومات التي تجدها في المواقع الرسمية والمعتمدة:

 المعلومات المزيفة (جـ) لشائعاتا (ب) الموثوقة لمعلوماتا (أ)
 

 ا��راء والمقترحات(د) 

٤ 
 هي قائمة من القواعد السلوكية عند استخدام ا��نترنت:

 سلوكيات المعلومات(د)  أخ��قيات الحاسب ( ج) سلوكيات البيانات (ب ) أخ��قيات ا��نترنت )أ(

٥ 
 :) إلى كون الموقع من المواقع الموثوقة ��نه.sagov.www.mohيشير الرابط ( 

 (د) عائلي )ث( ( ج) شخصي )ت( (ب ) حكومي )ب( تعليمي  )أ(

٦ 
 نحتاج لفتح مواقع انترنت إلى :

 ميكرفون وطابعة(د)  حاسب واتصال إنترنت( ج)  حاسب وميكروفون(ب )  سماعات وطابعة )ج(

۷ 

أمثلة المواقع ا��لكترونية الموثوقة ( المواقع التعليمية ) ورمز ا��متداد الذي يظهر من 
 في عنوانه هو:

 com(د)  org( ج)    edu(ب ) gov )أ(

۸ 
 هي برامج تعمل على إلحاق الضرر بجهاز الحاسب:

 الصور (د) ا��لعاب ( ج) الملفات )(ب  الفيروسات ( أ)

۹ 
 المعلومات والصور ومقاطع الفيديو وا��خبار...يساعدنا في إيجاد 

 البريد ا��لكتروني (د) الحاسوب ( ج) محرك البحث (ب ) مشغل الصوتيات )أ(

۱۰ 
 ا��نترنت هي:نسخ المعلومات من موقع على خطوات 

 لصق ثم نسخ (أ)
 

 ثم نسخ قص (د) نسخ ثم لصق ( ج) نسخ ثم قص (ب )

 

http://www.moh.gov.sa/


   : أما العبارات التالیة(       ) أو  )  (     السؤال الثاني: ضعي عالمة

        (            و العمرأعلى سؤال حول عنوان المنزل  يبيعند استخدام وسائل التواصل �� تج -١

( 

 (         ).                                        مجادلة ولوم ا��خرين من أخ��قيات استخدام برامج التواصل -٢

 . (        )نترنت�البحث في ا�لتحقق من تاريخ تحديث المعلومات على الموقع غير مهم أثناء ا -٣

 (       )   .         يساعد محرك البحث في ايجاد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو وا��خبار -٤

 (       )                                         .كتب عنوان الصفحة في شريط العناوينلفتح صفحة ويب أ -٥

 (       )   الفيروسات تساعد في تحسين جهاز الحاسب وزيادة سرعته.                                 -٦

 (       )   .                                                تحديث صفحة الويب الحاليةبتقوم الروابط التشعبية  -٧

  (       )  يعد سرقة للملكية الفكرية.نسخ المعلومات عبر ا��نترنت ونسبها إلى غير أصحابها  -٨

٩- com. يدل على عنوان موقع حكومي(       )                                                                 . 

 (       )                                جميع المعلومات الموجودة على ا��نترنت معلومات صحيحة -١٠
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 ھـ1443الفصل الثاني الخامس ـ أسئلة عامة  لمادة المھارات الرقمیة للصف 

  ) استخدام الوسائط المتعددة ( ثانیةلوحدة الا

 السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحیحة مما یلي:    

۱ 
 يمكننا إص��ح العيون الحمراء في الصور بواسطة برنامج:

 برنامج الرسام(د)  قوقل كروم  ( ج) الصوتمسجل  (ب ) صور مايكروسوفت (أ)

۲ 

 :زر ( حفظ نسخة ) في صور مايكروسوفت يساعدنا على

  ��حتفاظ بالصورة ا (أ)
 .ا��صلية         

 

  ��حتفاظ بالصورة ا (ب)
 .لمعدلةا و ا��صلية      

 

    ��حتفاظ بالصورة ا(جـ)  
 لمعدلةا           

    ��حتفاظ بصورة ا(د) 
 مغايرة           

۳ 

  هو : سبب العيون الحمراء التي تظهر في صور ا��شخاص

بقع في عدسة  (أ)
 الكاميرا

 ضوء الف��ش (جـ) الكاميرا القديمة (ب)
 

 رداءة الطابعة(د) 

٤ 

 :وظيفة صور مايكروسوفت هي 

عرض وتحرير  (ب ) تعديل الصوت )أ(
 الصور

 الفيديوهاتتعديل (د)  تحرير المستندات ( ج)

٥ 
 ..وسوفت يكون بزاوية ثابتة وتساويتدوير الصورة في صور مايك

درجة باتجاه  ١٨٠  )أ(
 عقارب الساعة

درجة باتجاه  ٣٦٠(ب ) 
 عقارب الساعة

درجة باتجاه عقارب  ٩٠( ج) 
 الساعة

درجة باتجاه عقارب  ٠٦(د) 
 الساعة

٦ 
 عند الضغط المزدوج فإن الصورة تفتح في..

 مايكروسوفت وورد(د)  الرسام( ج)  صور مايكروسوفت(ب )  الويبمتصفح  )ب(

۷ 

 
 :صور مايكروسوفتداخل تطبيق                            وظيفة ا��يقونة الموجودة بالصورة

 
 الصورة قلب(د)  تدوير الصورة( ج)  تصغير الصورة (ب ) قص الصورة )أ(

۸ 

 
 :والموجود في برنامج صور مايكروسوفت                  وظيفة الزر المحدد 

 
 ةالصور تكبير  (د) تصغير الصورة ( ج) الصورة تلوين )(ب  حذف الصورة ( أ)

۹ 
 :داخل تطبيق مسجل الصوت            وظيفة ا��يقونة الموجودة في الصورة    

 
 البريد ا��لكتروني (د) الحاسوب ( ج) محرك البحث (ب ) مشغل الصوتيات )أ(

۱۰ 
 لفتح مسجل الصوت نضغط على .............. ثم ...................... 

 صور -المستندات  )أ(
 مايكروسوفت

مسجل  -زر البدء  ( ج) الرسام -زر البدء  (ب )
 الصوت

 زر التشغيل – الرسام (د)

 



 

   : أما العبارات التالیة(       ) أو  )  (     السؤال الثاني: ضعي عالمة

 )        (لسماعات الرأس والميكروفون مًعا        بعض أجهزة الحاسوب منفًذا واحًدا تستخدم -١

 (         )               .   المستوى المنخفض في الصوت يؤدي إلى تسجيل رديء أو غير واضح -٢

 (        ) ��زالة البقع في الصور فإننا نضغط على مجموعة تعدي��ت ونختارأمر إص��ح ا��خطأ. -٣

 (       )                               .       لتطبيق التأثيرات على الصورة نضغط على قص وتدوير  -٤

 .                                                  (       )  يتكون الفيديو من مجموعة صور ومقطع صوتي -٥

                            )       (    تدوير الصورة.يمكن التركيز على جزء من الصورة عن طريق قصة باستخدام أداة   -٦
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